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যারা ইবরাহীম আল বাদরী’র নিকট বাইয়াতের 
অঙ্গীকার কতরতেি আমরা োতদর বলতে চাই, 
োর সকল অিযায়, অপরাধ ও োর চরমপন্থায় 
আপনি অংশ গ্রহি করতেি। জেতি রাখুি যখি 
সেয প্রকানশে হতব েখি ইবরাহীম আল বাদরী 
আপিার জকাি কলযাণ সাধি করতে পারতব িা। 

আপনি যনদ বাদরীর নিকট বায়াতের অঙ্গীকার 
কতরি, েতব োর শরীয়তের নবচার জেতক 
নবচুযনের আপনিও একেি অংশীদার। 

আপনি যনদ োর নিকট বাইয়াতের অঙ্গীকার 
কতরি, েতব োর মুসনলমতদরতক জকাি প্রমাণ 
োড়া বরং নমেযা ও প্রোরিার দ্বারা োকনির 
করাতে আপনিও একেি অংশীদার। 

আমাতদর উপর োকনিনরর েিয আমরা আল 
বাদরীর সাতে আপিারও প্রনেপক্ষ োকব 
পুিরুত্থাি নদবস পযযন্ত। 

আপনি যনদ োর নিকট বাইয়াতের অঙ্গীকার 
কতরি, েতব আপনি োর সমস্ত নমেযার অংশীদার, 
জযগুতলা আমরা প্রকাশ কতরনে, োর মতধয এই 

নমেযানটও জয আমরা ব্রাদারহুড সমেযি কনর ও 
নশয়াতদরতক কানির বতল সাবযস্ত কনর িা। 
আমাতদর উপর আপিাতদর এই নমেযাতরাতপর 
েিয আমরা পুিরুত্থাি নদবস পযযন্ত আল-বাদরীর 
সাতে আপিাতদরও প্রনেপক্ষ। 

আপনি যনদ োর নিকট বাইয়াতের অঙ্গীকার 
কতরি, েতব আপনি োর অংশীদার, জযখাতি োর 
মুখপাতের ভাষ্যমতে, যারাই োতদর নবরুতে যুে 
করতব োরাই কাতির। 

আপনি যনদ োর নিকট বাইয়াতের অঙ্গীকার 
কতরি, েতব আপনিও োর অংশীদার, জযখাতি 
োর মুখপাে োতদর নবরুতেই যুে জ াষ্ণা 
কতরতে যারা শরীয়াহ আইি কাতয়ম করতে চায়। 

আপনি যনদ োর নিকট বাইয়াতের অঙ্গীকার 
কতরি, েতব আপনি োর এই নবষ্তয় োর 
অংশীদার জযখাতি, োর মযাগানেি মুোনহদতদর 
স্ত্রীতদরতক বযানভচানরিী বতল সাবযস্ত কতরতে। 

আপনি যনদ োর নিকট বাইয়াতের অঙ্গীকার 
কতরি েতব মুসনলমতদর নবরুতে োর সমস্ত 
অনভশাতপর অংশীদার আপনি, োর অন্তভুযক্ত 
এটাও জয, োর মুখপাে আল-কাতয়দা সম্পতকয 
মন্তবয কতরতে, োরা িানক জসই অসেী িারীর 
িযায় জয োর সেীতের দানব কতর, এবং োর 
অিুসরণকারী োতলবািতদর প্রনে নমেযাতরাপ 
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কতরতে জয, োতলবািরা জগাতয়ন্দা সংস্থার 
জগালাম। 

আপনি যনদ োর নিকট বাইয়াতের অঙ্গীকার 
কতরি, েতব জয সমস্ত অঙ্গীকার ও প্রনেজ্ঞার ভঙ্গ 
জস কতরতে োরও অংশীদার আপনি, যখি আল 
বদরী স্বীকার করে জয, আল কাতয়দা’র আিুগেয 
লাভ করতে জপতর জস আল্লাতহর নিকট কৃেজ্ঞ। 

আপনি যনদ োর নিকট বাইয়াতের অঙ্গীকার 
কতরি েতব আপনিও হাোর হাোর 
মুোনহদতদরতক হেযা করায় অংশীদার, যাতদর 
মতধয উত্তম জিোরাও নবদযমাি নেল। 

আপনি যনদ োর নিকট বাইয়াতের অঙ্গীকার 
কতরি েতব োর সম্মাি ও সাধুবাতদর এক 
িেুিে উদ্ভাবতিরও আপনি একেি অংশীদার 
এবং এই িেুিতের জক্ষতে, প্রনেপতক্ষর জলাভ 
লালসা কেটুকু জসটার সেযো যাচায় করাও 
অেযন্ত েরুরী। 

আপনি যনদ োর নিকট বাইয়াতের অঙ্গীকার 
কতরি, েতব আপনি একনট শুরা বযেীে নমেযা ও 
জোর প্রতয়াতগর মাধযতম একনট প্রোরণাপূণয রােয 
কাতয়তম নলপ্ত আতেি। আপিাতদর সম্পতকয রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম’এর সম্মানিে 
সাহাবী হযরে উমর নবি আল-খাত্তাব (রাাঃ) 
সেকয কতরতেি, নেনি বতলি- 

“আল্লাহর ইচ্ছায়, আনম আে রাতে মািুতষ্র 
সামতি দাাঁড়াতবা এবং োতদরতক সেকয করব জসই 
সমস্ত জলাকতদর নবরুতে যারা অিযতদরতক োতদর 
অনধকার জেতক বনিে করতে চায়।” 

আপনি এই সকল জক্ষতেও োর অংশীদার। 

 

সুেরাং জসই নদতির েবাবনদনহোর েিয প্রস্তুে 
জহাি জযইনদি এক অংশীদার োর অপর 
অংশীদাতরর জকাি উপকাতর আসতব িা। 
 

 

 


